
                        

 

 

Reunião da Comissão de Corridas do Jockey Club de São Paulo, realizada em 26 de 
março de 2022. 
 

RESOLUÇÕES: 
 
1ª) Comunicar que as pré-inscrições para os GRANDES PRÊMIOS “PRESIDENTE 

WALDYR PRUDENTE DE TOLEDO” (G3), reservado a Produtos de 3 e mais 

anos, na distância de 1.000 metros, pista de grama, “PRESIDENTE JOSÉ DE 

SOUZA QUEIROZ” (G2), reservado a Produtos de 2 anos, na distância de 1.400 

metros, pista de grama e “PRESIDENTE GUILHERME ELLIS” (G2), reservado a 
Potrancas de 2 anos, na distância de 1.400 metros, pista de grama,  chamados 

para o dia 16 de abril p.f., serão recebidas até às 16 horas do dia 
04/04/2022, (SEGUNDA-FEIRA), mediante os pagamentos ou débitos 
referidos na Tabela de Valores dos Addeds (VIDE SITE).  

O ANIMAL QUE NÃO FOR PRÉ-INSCRITO, NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA 
PROVA. 
 

2ª) Multar em R$50,00, por ter feito o cânter de forma irregular, A.R.Oliveira (Foi Um 
Beijo). 
 

3ª) Multar em R$20,00, por ter perdido o chicote nos 200 metros finais, I.Silva 
(Vijay). 
 

4ª) Multar em R$50,00, por não ter relatado no Livro de Ocorrências a perda do 
chicote, I.Silva (Vijay). 
 

5ª) Multar, por não terem relatado no Livro de Ocorrências os atrasos verificados na 
partida, em R$40,00, R.Viana (Kalakawa) e M.Ribeiro (Xá Persa) e em R$80,00, 
R.Mendonça (Turkish e Ours). 
 

6ª) 
 
 
 
7ª) 

Condicionar ao parecer do Starter do Jockey Club de São Paulo, futura inscrição 
de Amigo Rubinho, Quartier Rouge e Venatrix, por indocilidade desses animais 
na partida. 
 
A partir do dia 04 de abril de 2022 teremos início a entrada dos potros Geração 
2020. Reforçamos as exigências sanitárias para que os animais ingressem na 
Vila Hípica do JCSP e no Centro de Treinamento do JCSP em Campinas: 
 
-Exames Negativos e dentro da validade (60 dias) de A.I.E. (Anemia Infecciosa 
Equina) e Mormo; 
-Atestado ou Carteira de Vacinação contra “Influenza e Rinopneumonite”, com 
prazo de validade máximo de 3 meses e a última vacinação com um período 
mínimo de 21 dias que antecedem a entrada dos animais no JCSP; 
-Atestado de sanidade do animal e da origem do animal. 

  
  
           São Paulo, 28 de março de 2022               Comissão de Corridas 
  
 


